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B.LUX NA PJ ELÉTRICA
PARCERIA CONSOLIDADA
Empresa do Grupo Mater, a
Elétrica PJ vem atuando desde
1987 dentro dos mais elevados
padrões de atendimento como
distribuidora de materiais
elétricos e soluções que
englobam gestão de itens e
projetos técnicos, dinamizando as
operações e reduzindo os custos
de aquisição.

Equipe de Vendas PJ Elétrica

AGORA A BUILDING E B.LUX
CONTA COM WHATSAPP!
André Soares

01/06

Gabriel Oliveira

01/06

Jecival Rios

03/06

Rogério Augusto

07/06

Luan Cleyton

10/06

Deivid Gomes

12/06

Denis Gomes

16/06

Deise de Sousa

20/06

Andreia da Silva

25/06

Márcia Vicente

26/06

Maria Ivonete

27/06

Vera Lúcia

28/06

Lucas Kevin

29/06

Pensando em aproximar os
colaboradores e facilitar o envio das
informações internas e processos da
empresa, o Grupo agora conta com
um número de Whatsapp para os
meios de comunicações.
Como funciona? Envie seu nome
e departamento para o numero
(11) 96313 1225, e ﬁque por dentro
das novidades!

Detentora de uma estrutura
logística preparada para atender
clientes em todo o território
nacional, a Elétrica PJ entende a
complexidade das operações das
empresas bem como a dinâmica
de seus negócios e através deste
know how, oferece modalidades
de fornecimento na medida de
suas necessidades.
Uma empresa com mais de 30
anos de tradição, referência no
segmento de materiais elétricos e
presente nas principais capitais
do Brasil, também é um dos
nossos maiores revendedores.
Estamos nos melhores!

O jornal é de todos nós!
Caso queira compartilhar algum
assuntos procure o Jair do Depto.
Marketing.
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais.

Visite o nosso

tomadasblux.com.br
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Expositor personalizado

B&B informa

3 DICAS DO TOMYLDO PARA APROVEITAR O SÃO JOÃO
1. Cuidado com as queimaduras.
Um elemento típico das festas
juninas é a famosa fogueira de São
João. Elas são muito perigosas e
podem transformar a diversão em
tragédia. O ideal é ﬁcar afastado das
fogueiras e nunca atirar álcool,
l í q u i d o s co m b u s t í ve i s ( co m o
gasolina, querosene) ou bebidas
alcóolicas nela. Mesmo após a
fogueira apagar, não atire álcool ou
qualquer outro combustível, nem
pegue nas brasas. Tenha também,
sempre perto, extintores de
incêndio.
2. Não solte balão. Os balões são
também comuns nessas festas. Eles,
entretanto, apresentam um grande
perigo, pois são feitos, na maioria
das vezes, de papel ou de material
que pega fogo com facilidade.
Quando caem, eles podem provocar
incêndios e tragédias.

muito líquido para hidratar as vias
respiratórias, principalmente água e
chás quentes de ervas. O mel
também ajuda a proteger a
garganta. Além disso, não ﬁque
perto da fumaça da fogueira que
irrita as mucosas
do nariz, boca
e garganta.
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PASSEIO DIVERTIDO NA PINACOTECA

3. Evite as doenças respiratórias.
Como dito no tópico anterior, as
doenças respiratórias são comuns
no inverno. Para evitá-las, beba

O mês de Maio a visita da vez
foi em São José dos Campos, no
Condomínio Campos Gerais,
mais um empreendimento MRV
composto de 7 torres e 684
apartamentos. A linha B.Lux
Home, mais uma vez, foi
instalada em todas as unidades.
Mais uma parceria de
Sucesso!

Condomínio Campos Gerais
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Olha só, se você acha que ir a
museus é um passeio chato, é
porque nunca foi no “PinaFamília”
com a criançada! O programa da
Pinacoteca de São Paulo recebe
famílias com crianças para uma
viagem divertida pelo acervo da
Pinacoteca, com jogos,
brincadeiras e apresentação do
espetáculo musical criado por
Hélio Ziskind, diretor musical do
Cocoricó. A atividade acontece
todo segundo domingo do mês, a
partir das 11h, com entrada
gratuita!Em 2019, a programação é
baseada os elementos da imagem

(escala, textura e tom) encontrados
nas obras do acervo da Pinacoteca,
especiﬁcamente nas exposições
“Arte no Brasil: uma história na
Pinacoteca de São Paulo, Galeria
José e Paulina Nemirovsky – Arte
Moderna” e “Vanguarda brasileira
dos anos 1960”.
Recomendado: Todas as idades
Quando: em 09/06, 14/07, 11/08, 08/09,
13/10, 10/11, 08/12
Horário: das 11h às 15 h
Preço: Gratuito
Onde: Pinacoteca - Praça da Luz, 02 - Bom
Retiro - São Paulo
Informações: 11 3324-1000
Site: ter.li/pinacotecasp

